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SEGUNDA CIRCULAR
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA:
TERRITORIALIDADES E HUMANIDADES
CHAMADA DE TRABALHOS
(comunicações coordenadas e pôsteres)
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sediará, sob os auspícios do Conselho Internacional de
Filosofia e Ciências Humanas (CIPSH) e da UNESCO, a Conferência Internacional Sul-Americana:
Territorialidades e Humanidades, a ser realizada em Belo Horizonte, no período de 4 a 7 de outubro de
2016, no âmbito da Programação do Ano Internacional do Entendimento Global de 2016 e como atividade
preparatória da Conferência Mundial das Humanidades, que acontecerá em Liège, Bélgica, em 2017. O
evento ocorrerá no âmbito das comemorações dos 90 anos da UFMG.
O objetivo central do Ano Internacional do Entendimento Global é discutir a globalização, nas suas
dimensões internacional, nacional e regional, enquanto a Conferência Mundial de Humanidades visa
refundar as Ciências Humanas, retomando o seu lugar na sociedade contemporânea e aprofundando a
dimensão transdisciplinar da pesquisa, em face das necessidades da Humanidade no século XXI.
Tema: Territorialidades e Humanidades
Estrutura: o evento será estruturado a partir de 10 eixos temáticos que nortearão, de um lado, a
organização de mesas-redondas e a constituição de grupos de trabalho compostos por especialistas em
suas respectivas áreas, especialmente convidados, e, por outro, a apresentação de comunicações
coordenadas e de pôsteres.
Os eixos temáticos serão os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fronteiras e migrações;
Identidades e línguas;
Gênero e diversidade cultural;
Relações com a terra e o campo;
Controle social e habitabilidade;
Ecologia e meio ambiente;
Direito e educação;
Espaço urbano e violência;
Materialidades e representações;
Desenvolvimento social e inovações.

Programa da Conferência
Haverá conferências plenárias e mesas-redondas com a participação de convidados nacionais e
internacionais.
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Propostas para a apresentações de trabalhos poderão ser submetidas na forma de comunicações
coordenadas (coordenadas por professores e pesquisadores doutores) e pôsteres (apresentados por
estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado).
Comunicações Coordenadas
Propostas para apresentação de comunicações coordenadas, que consistem em três ou quatro
apresentações seguidas por discussão, deverão ser vinculadas a um dos 10 eixos temáticos do evento.
Cada proposta deverá ser submetida por um coordenador, portador do título de doutor, juntamente com
os resumos de cada uma das demais apresentações.
Ao apresentar a proposta de comunicação coordenada, cada coordenador deverá inserir seus dados
pessoais e um resumo geral da proposta de comunicação coordenada. A seguir, deverá inserir a
identificação dos demais participantes (entre três ou quatro participantes, incluindo o coordenador) e um
resumo individual para cada uma das apresentações e um mini-cv dos participantes. Cada resumo deverá
ter um mínimo de 200 e um máximo de 300 palavras. Os resumos poderão ser submetidos em espanhol,
inglês e português, sendo permitidas combinações linguística numa mesma sessão. É de inteira
responsabilidade do coordenador a submissão completa da proposta de comunicação coordenada.
Pôsteres
Propostas para apresentação de pôsteres deverão ser vinculadas a um dos 10 eixos temáticos do evento e
poderão ser submetidas por estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado, vinculados a
instituições de ensino superior no país ou no exterior.
Ao apresentar uma proposta de pôster, cada proponente deverá inserir seus dados pessoais e a
identificação da instituição à qual se encontra vinculado. A seguir, deverá inserir um resumo com um
mínimo de 200 e um máximo de 300 palavras e um PDF com o pôster a ser apresentado. Os resumos e os
pôsteres poderão ser submetidos em espanhol, inglês e português. É de inteira responsabilidade do
proponente a submissão completa da proposta de pôster, incluindo o PDF com o trabalho a ser
apresentado. Os pôsteres deverão ser submetidos de acordo com as especificações divulgadas no site do
evento.
Premiação: haverá premiação para os melhores pôsteres de acordo com critérios estabelecidos pelo
Comitê Científico.
Prazos para submissão de trabalhos: entre 01 e 25 de setembro de 2016.
Forma de submissão de trabalhos: as propostas deverão a ser submetidas on-line, somente através do
Sistema
de
Gestão
EASY
CHAIR,
pelo
link
de
acesso
disponível
em
https://easychair.org/conferences/?conf=cosah-2016 ou no sítio do evento.
Notificação de aceite: serão enviadas aos proponentes até 30 de setembro de 2016.
Sítio do evento: http://www.ufmg.br/humanidades
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